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Slu`ben glasnik na
Op{tina Kon~e
Br.5/2022
e-mail:opstina.konce@mt.net.mk

SLU@BEN GLASNIK
NA OP[TINA KON^E
KON^E 18.04.2022
GODINA
`.s/ka 735014073863019

Izleguva po potreba

D.B.4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на
РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:
РЕШЕНИЕ
За објавување на актите донесени на 9-та седница на Советот на општина Конче одржана
на ден 18.04.2022 година
1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 9-та седница на Советот на општина Конче
одржана на ден 18.04.2022 година.
1. Одлука за недавање согласност за проширување на средствата на Буџетот на
Општина КОНЧЕ за 2022 година;
2. Одлука за недавање согласност за сопствено учество на општина Конче во проект
за „Набавка на ново специјално возило за собирање и транспорт на комунален
отпад;
3. Одлука за изменување на „Одлуката за учество на општина Конче во проект за
„Збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“;
4. Заклучок за поништување на Заклучок за усвојување на Завршен извештај за
реализација на активности на Здружение ДПД Горица Оператива-Конче за 2021
година;
5. Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина
Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година;
6. Решение за избор на членови во Советот за превенција на детско претстапништво
во општина Конче;
7. Одлука за усвојување на Општинскиот оперативен План за заштита од пожари за
2022 година за општина Конче ;
8. Заклучок за усвојување Завршен извештај за реализација на активности на
Здружение ДПД Горица Оператива-Конче за 2021 година;
9. Одлука за определување на одговорно лице за медицинската екипа и негов заменик
за укажување на медицинска помош на повредени лица во пожар;
10. Одлука за одобрување организирање на превоз за деца кои тренираат во боречкиот
клуб „ БУЧИМ-ШАМПИОНИ “-Конче.

Број 09-655/13
Дата 18.04.2022
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Златко Ристов, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 5/2022______________
Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите ( Службен весник на РМ
бр. 64/2005, 4/2008,103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16, Службен весник на РСМ бр.
151/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002)
Советот на Општина Конче на 9 –(Деветата ) редовна седница одржана на ден 18.04.2022 година, донесе
О Д Л У К А
За недавање согласност за проширување на средствата на
Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2022 година
Член 1
Со оваа Одлука не се дава согласност за проширување на средствата на Буџетот на Општина Конче
за 2022 година , на следниот начин
Подпрограма
Потставка

Самофин.

Дотации

Донации

Кредити

Се зголемуваат приходите на следните потставки:
741114 Пренесен вишок на приходи од предходна година
0
И се распределуваат следните расходни потставки:
Н10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
421110 Електрична енергија
421220 Дрва
421410 Горива и масла
421440 Транспорт на луѓе
423110 Канцелариски материјали
423620 Училишни материјали
423710 Средства за одржување на хигиена
423810 Ситен инвентар
424110 Поправки и сервисирање на лени возила
424210 Одржување на згради
424410 Поправки и одржување на мебел
425310 Правни услуги
425420 Примарна и здравствена заштита
425490 Други здравствени услуги
425750 Услуги за вонучилишни образовни активн.
425760 Превозни услуги во образованието
425990 Договорни услуги
426990 Други оперативни расходи
480110 Купување на канцелариска опрема
480140 Купување на информатичка опрема
480190 Купување на друга опрема
481210 Подгот. на проекти на деловни објекти
482920 Изградба на други објекти
482930 Реконструкција на други објекти
482940 Надзор при изградба
483110 Купување на канцелариски мебел
485710 Книги за библиотеки и учебници

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

5.657.136

0

0

5.657.136

0

0

150.000
60.000
386.842
1.400.000
30.000
50.000
60.000
30.000
100.000
300.000
40.000
100.000
20.000
20.000
20.000
290.294
60.000
10.000
20.000
400.000
10.000
60.000
300.000
1.600.000
100.000
10.000
30.000
5. 657.136

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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Член 2
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче и
истата не станува составен дел на Буџетот на општина Конче за 2022 година .
Образложение
Советот на општина Конче не даде согласност за проширување на средствата на Буџетот на
Општина Конче за 2022 година по доставено барање од страна на ООУ „Гоце Делчев“-Конче број
05-146/2 од 28.03.2022 година , од причина што при анализа на потрошени средства во првиот
квартал во 2022 година се констатираше дека проширувањето кое се бара во определени ставки не
е издржано бидејки заклучно со 31.03.2022 година предвидените средства не се потрошени и
буџетскиот корисник може непречено да го извршува платниот промет.
Број 08-655/3
Дата 18.04.2022
Конче

Претседател на Совет на
Општина Конче,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р
Македонија бр. 5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на Општина Конче, Советот на
општина Конче на седницата одржана на ден 18.04.2022 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За недавање на согласност за сопствено учество на општина Конче во проект за „Набавка на ново
специјално возило за собирање и транспорт на комунален отпад
Член 1
Со оваа Одлука не се дава согласност за обезбедување финансиски средства како сопствено
учество од општина Конче потребни за реализација на проектот „ Набавка на ново специјално
возило за собирање и транспорт на комунален отпад “ преку проектот за развој на селата по
објавен Јавен повик во (Службен весник на РСМ бр . 84/22 од 05.04.2022 година) од Биро за
регионален развој.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Конче.
Образложение
Советот на општина Конче не даде согласност за сопствено учество во проектот „ Набавка на ново
специјално возило за собирање и транспорт на комунален отпад “ во висина од 2.000.000,00
денари од причина што нема да биде функционално за целата општина заради пристапот до
корисниците на комунални услуги, средсвата да бидат употребени за проекти за водоснабдување и
отпадни води.
Број 08-655/4
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
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Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.С. Македонија бр.
5/02), член 11 од Статутот на Општина Конче (Службен гласник на Општина Конче
бр.6/06),согласно Барање на мислење за обезбедување на дополнителни финансиски средства од
Центар за развој на југоисточен плански регион бр.09-152/1 од 12.04.2022, а во врска со „Одлуката
за учество на општина Конче во проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот
плански регион“ бр.08-1515/3 од 21.12.2020 година,
Советот на општина Конче, на седницата одржана на ден 18.04.2022 година ја донесе следнава:
ОДЛУКА
За измена на „Одлуката за учество на општина Конче во проект за
Збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“
Член 1
Со оваа одлука се врши измена на член 2 од „Одлуката за учество на општина Конче во
проект за збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“ бр.08-1515/3 од
21.12.2020 година, во однос на делот за висината на средствата со кои општина Конче учествува
во проектот, со што износот од 833.835,00 денари се зголемува за 266.452,00 денари со ДДВ, а
вкупната вредност на учеството на општина Конче во проектот ќе изнесува 1.100.287,00 денари
со ДДВ.
Член 3
Средствата за оваа намена се обезбедуваат од буџетот на општина Конче за 2022 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на
општина Конче.
Број 08-655/5
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 18.04.2022 g. donese:
ЗАКЛУЧОК
за поништување на Заклучок за усвојување на Завршен извештај за реализација на активности на
Здружение ДПД Горица Оператива-Конче за 2021 година
1. Се поништува Заклучок за усвојување на Завршен извештај за реализација на активности
на Здружение ДПД Горица Оператива-Конче ДПД Горица Оператива-Конче за 2021
година, број 6/1-2022 од 10.03.2022 година поради неусогласеност на приходниот и
расходниот дел.
2. На ден 28.03.2022 година од страна на Советот на општина Конче се донесе заклучок за
усвојување на Завршен извештај за реализација на активности на Здружение ДПД Горица
Оператива-Конче за 2021 година, број 6/1-2022 од 10.03.2022 година , но поради
неусогласеност на приходниот дел кој изнесува 340.000 денари и останати приходитрансвер на средства од претходната година 40.000 денари и расходниот дел 340.000
денари не завршува со добивка (приходи и расходи) 00 денари.
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3. Се задолжува Здружението ДПД Горица Оператива-Конче да достави Завршен извештај
за реализација на активности за 2021 година во согласност со Завршната сметка на
Здружението за 2021 година.
4. Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben glasnik
na op{tina Kon~e.
Број 08-655/6
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Врз основа на член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ
бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа
(Службен весник на РМ бр.5/02), член 11 став 1 точка11 од Статутот на општина Конче, а во врска
со Програмата за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата
на децата во 2022 година бр. 08-1720/17 од 29.12.2021 година,
Советот на Општина Конче на седницата одржана на 18.04.2022 година, ја донесе
следната:
Програма
за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Конче во областа на
Социјалната заштита и заштитата на децата во 2022 година
Член 1
Во Програмата за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и
заштитата на децата во 2022 година бр.08-1720/17 од 29.12.2021 се вршат измени :
Во дел 4 Финансирање на програмата
4.1 Табеларен преглед на активности со финансиска конструкција се врши измена на вредноста
во :
Точка 8 од табеларниот преглед - Еднократна помош за секое новородено дете прво,второ,трето
дете, вредноста од „ 460.000 денари се заменува со 300.000 денари“.
Точка 14 од табеларниот преглед- Топол оброк за кориснци од општина Конче, вредноста од
50.000 денари се заменува со 210.000,00 денари.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник
на општина Конче.
Број 08-655/7
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik
na RM” br.05/2002), ~len 11 stav 1 to~ka 43 od Statutot na Op{tina Kon~e (Sl.glasnik na
Op{tina Kon~e br.06/2006), а во врска со ”Одлуката за основање општински совет за превенција
на детско престапништво во општина Конче” бр. 08- 202/6 од 17.02.2022 година,
Sovetot na Op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 18.04.2022 godina, donese
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RE[ENIE
Za izbor na ~lenovi vo
Sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo Op{tina Kon~e
^len 1
So ova Re{enie se vr{i izbor na ~lenovi vo Sovet za prevencija na detsko
prestapni{tvo vo Op{tina Kon~e .
^len 2
Za ~lenovi na Sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo Op{tina Kon~e se
izbiraat:
 Зелиха Исмаилова Јашарова-JUMCSSR-Radovi{;
 Кафеџиев Бурхан-ZLRD *Studenec*-Kon~e;
 Емилија Коцева-Sovet na roditeli, OUGoce Del~ev-Kon~e;
 Митра Лазарева-Z@*Kone~anka*-Kon~e
 Кристина Крстева-SVR Strumica PS ON Radovi{

^len 3
Mandatot na ^lenovite vo Sovet za prevencija na detsko prestapni{tvo vo
Op{tina Kon~e trae 5 godini so pravo na povtorno imenuvawe.
Od redot na ~lenovite na op{tinskiot sovet se izbira pretsedatel so mandat od 2
godini, so pravo na povtorno imenuvawe.
^len 4
Re{enieto vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo Slu`ben
glasnik na Op{tina Kon~e”.
Број 08-655/8
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Vrz osnova na ~l.50 st.1 t.3 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002), ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Советот на општина Конче на седницата одржана на 18.04.2022 година, донесува :
ОДЛУКА
Za усвојување на Општинскиот оперативен План за заштита од пожари за 2022 година за општина
Конче
1. Се усвојува Општинскиот оперативен План за заштита од пожари за 2022 година за
општина Конче , број 09-676/1 од 12.04.2022 година .
2.

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина
Конче.

Број 08-655/9
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.
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Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 18.04.2022 g. donese:
Z A K L U ^ O K
Za usvojuvawe Завршен извештај за реализација на активности на Здружение ДПД Горица
Оператива-Конче за 2021 година
1. Se USVOJUVA Завршен извештај за реализација на активности на Здружение ДПД
Горица Оператива-Конче за 2021 година, број 6/2-2022 од 10.03.2022 година.
2. Zaklu~okot vleguva во сила so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben glasnik na
op{tina Kon~e.
Број 08-655/10
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова,с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02),член 31 од Законот за пожарникарство (Службен весник на РМ бр.67/2004, 81/2007,
55/2013,158/2014,39/16 и 152/2019) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.04.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За определување на одговорно лице за медицинската екипа и негов заменик за укажување
на медицинска помош на повредени лица во пожар
Член 1
Со оваа Одлука се определува одговорно лице за медицинската екипа и негов заменик за
укажување на медицинска помош на повредени лица во пожар.
Член 2
За одговорно лице за медицинската екипа, за укажување на помош на повредени лица во
пожари и негов заменик се именуваат:
1. Др.Благој Коцев- доктор по медицина, член и
2. Стојанчe Глигоров од Конче ,заменик член.
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на
општина Конче”.
Број 08-655/11
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.

Согласно член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.5/02) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 18.04.2022 година донесе:
ОДЛУКА
За одобрување организирање на превоз за деца кои тренираат во боречкиот клуб
„ БУЧИМ-ШАМПИОНИ “-Конче

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 5/2022______________
Член 1
Со оваа Одлука се одобрува организирање на превоз од населените места до Конче и обратно за
деца кои тренираат во боречкиот клуб „БУЧИМ-ШАМПИОНИ“- Конче.
Член 2
Се задолжува Градоначалникот на општина Конче да го организира превозот на децата од
населените места до Конче и обратно со комби возило и возач од општината заради потикнување
и развивање на спортот како и здравјето на децата .
Член 3
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во “Службен гласник
на општина Конче”.
Број 08-655/12
Дата 18.04.2022
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Александра Ристова, с.р.
С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за недавање согласност за проширување на средствата на Буџетот на
Општина КОНЧЕ за 2022 година;

2. Одлука за недавање согласност за сопствено учество на општина Конче во проект
за „Набавка на ново специјално возило за собирање и транспорт на комунален
отпад;
3. Одлука за изменување на „Одлуката за учество на општина Конче во проект

4.

5.

6.
7.
8.
9.

за „Збогатување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион“;
Заклучок за поништување на Заклучок за усвојување на Завршен извештај
за реализација на активности на Здружение ДПД Горица Оператива-Конче
за 2021 година;
Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на
општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата
во 2022 година;
Решение за избор на членови во Советот за превенција на детско
претстапништво во општина Конче;
Одлука за усвојување на Општинскиот оперативен План за заштита од
пожари за 2022 година за општина Конче ;
Заклучок за усвојување Завршен извештај за реализација на активности на
Здружение ДПД Горица Оператива-Конче за 2021 година;
Одлука за определување на одговорно лице за медицинската екипа и негов
заменик за укажување на медицинска помош на повредени лица во пожар;

10. Одлука за одобрување организирање на превоз за деца кои тренираат во боречкиот
клуб „ БУЧИМ-ШАМПИОНИ “-Конче.
„ Службен гласник на
Општина Конче“

